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Ledaren
Årets Vandalax
Nya läroplaner
Lucia och ny julskiva
Saga når nya höjder

HUR UTVECKLAR VI DEN
SVENSKA SERVICEN INOM
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN?
Kom med och utveckla servicen för barn,
ungdomar, åldringar samt tand- och
sjukvård onsdagen den 3.2.2016 kl. 18
i Dickursby skola. Kaffe fr.o.m. kl. 17.30.
Välkommen!
Arr. Svenska kommittén

INFOSIDAN

SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN 6.12, 2 SÖNDAGEN I ADVENT
Tvåspråkig gudstjänst i Helsinge kyrka S:t Lars kl. 10
tillsammans med Korson srk.
M. Fagerudd, P. Yrjölä, Iina Katila. Tikkurilan Mieskuoro
medverkar.
Efter gudstjänsten uppvaktning vid hjältegravarna invid
Helsinge kyrka.
Uppvaktning vid hjältegraven i Rödsand kl. 12 och vid
minnesmärket i Sandkulla kl. 12.30.
Julbasar i Myrbacka kyrka kl. 11, Strömfårav. 1. Bakverk,
handarbeten, lotteri, loppis, kaffe. Arr.: Vanda Västra
Diakoniförening

I Signad Juletid

MÅNDAG 14.12 KL. 18 JULJAZZ I S:T LARS KAPELL, STORA
SALEN, PRÄSTGÅRDSGR. 3.
Mathias Sandberg & Mariah Hortans uppträder.
Inträde 10 € till förmån för Finlands Sjömanskyrka.

Vanda sång- och musikförbund rf
Halsbandet
Vivandi

FREDAG 1.1.2016 KL.12 NYÅRSANDAKT OCH -KAFFE MED
DE VACKRASTE JULSÅNGERNA PÅ PROSTGÅRDEN.
A. Paavola, A. Ekberg.

Con Zelo, Con Gioia, Con Brio

GLAD ADVENTSTID
GOD JUL
GOTT NYTT ÅR

samt från Vanda musikinstitut

Helsinge kyrka S:t Lars
ti 8.12.15 kl 19.00
Biljetter: Vid förköp 10€, vid dörren 15€

www.vandasvenskaforsamling.fi
facebook.com/vsfungdom
facebook.com/VandaSvenskaForsamling

Förköp 10€ via körmedlemmar, du kan också göra förköp via inbetalning till konto

Sång och Dans

Julkonsert mån 14.12.2015 kl. 19:00

FI35 4055 1320 0051 21 senast 4.12 så får du dina biljetter vid dörren 8.12.

kring Granen

Helsingebygdens kör

Julkonsert lör 19.12.2015 kl. 18:00
Helsinge kyrka S:t Lars, Kyrkovägen 45, Vanda

Dirigent Kristian Nyman

Sön 6.12.2015
kl. 16:00
Helsinge skola
Övitsbölevägen 3,
Vanda

Pyhän Sydämen kappeli, Kristinegatan 1, H:fors

Det hände sig en julenatt
Julens traditionella
ringlekar kring
granen för hela
familjen.
Familjebiljett
10 €

- HBK sjunger Öhrwall

Helsingebygdens kör
Gustav Nyström, piano
Soineli Suomela, oboe
Elina Tyni, flöjt
Kristian Nyman, dirigent

Biljetter:
€ 12 vid förköp av korister
€ 15 vid dörren 1 h före konserten
www.hbk.fi
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LEDAREN

BÄSTA LÄSARE

E

karna. Följ med annonseringen i
n ny Vandalax simmar
tidningar och på nätet i början
omkring i de glada laxav det nya året!
arnas lag: Rut ”Ruttan”
Utgivningen av infobladet
Asplund från Sottungsby
Vanda Nytt fortsätter under
tilldelades utmärkelsen Vandaår 2016. Det blir fem nya numlax 2015 på Svenska dagenfesmer förutsatt att budgeten för
ten på Helsinggård i
Svenska kommittén förblir på
november. Det finns
samma nivå som under 2015.
en intervju med henNi är välkomna, bästa Vanne på sid 4. Texten
till den har skrivits
dasvenskar, att tipsa oss om
av den första Vandateman som intresserar er eller att själva skriva en artikel.
laxen som blev vald
Skicka tips och texter till vanda.
år 2004: Ulla-Stina
nytt@vantaa.fi. Föreningarna
Westman.
vill jag ännu påminna om att
Svenska kommitanvända Vanda Nytt som en
tén har under år 2015
marknadsföringskanal för olika
sammankommit till
evenemang – det är helt gratis!
fyra möten. På årets
Kolla gärna vår Facebook-sida
sista möte 4.11.2015
Vi Vandasvenskar som ni också
behandlade kommittén bl.a. sin
kan använda för att berätta om
verksamhetsplan för 2015–2016
er verksamhet och annat
och beslöt att hålla ett
som är på gång.
invånarrådsslag om
Under nästa år
social- och hälsohoppas vi också
vård den 3 februPrenumerera
få in flere ansökari 2016 på Dickpå e-versionen av
ningar om områursby skola. Det
Vanda Nytt!
här ingår som
desmedel.
Kontakta:
ett led i såväl
Kontakta
vanda.nytt@vantaa.fi
ökad närdemoområdeskoordinatorn om ni behökrati (invånarnas
delaktighet) som
ver råd eller hjälp
i uppföljningen av
med hur man ansöker
den svenska servicen i
och redovisar.
staden.
Bästa läsare, jag vill på
Inbjudna talare är bitr. stadsSvenska kommitténs vägnar
önska er alla en glad adventsdirektör Jukka T. Salminen
tid, fridfull jul och gott nytt år
samt representanter för de oli2016!
ka områdena inom social- och
hälsovården. På rådslaget som
är öppet för alla invånare får
Solveig Halonen
deltagarna via grupparbeten
ordförande
ta fram de teman som känns
Svenska kommittén
speciellt viktiga för vandasvens-

VISSTE DU ATT
VANDAINFO – HJÄLP I
MÅNGA LÄGEN
Vid Vandainfo i Korso kan
du hyra Mannerheims barnskyddsförbunds bilbarnstolar
och resesängar. I Dickursby,
Myrbacka och Korso kan du ta
kopior eller skicka fax mot en
liten avgift.
Infohörnan för seniorer hittar
du i Vandainfo. Här hittar du
aktuella broschyrer om fritidsaktiviteter och stadens tjänster
samt information om föreningar
och företag som erbjuder social
service. I infohörnan har vi
dessutom sammanställt listor
med länkar med vilkas hjälp
du till exempel kan söka efter
mötesplatsernas veckoprogram.
Äldreservicens kundrådgivare
är anträffbar tisdagar kl. 10–12
i Vandainfo i Dickursby och
onsdagar kl. 9–13 i Vandainfo
i Myrbacka (renoveras t.o.m.
6.12).
GRATIS SPRÅKKURSER
VIA BIBBAN
Som användare av HelMet-biblioteket har du nu tillgång till
de högklassiga Promentor
Web -språkkurserna på nätet.
Språkalternativen är finska,
engelska, svenska, spanska,
tyska och ryska. För att komma
igång med studierna behöver du
bara ditt bibliotekskort och din
PIN-kod.
I kursutbudet finns grund- och
specialkurser lämpade för
självstudier. Alla kurser har
finska som stödspråk och
kurserna i finska passar speciellt
för invandrare. Kurserna är
interaktiva, vilket betyder att
den studerande får respons
på hur hon eller han klarar sig.
Kurserna erbjuder också möjligheter att träna tal och uttal.
Mer info: www.helmet.fi
under E-bibban.

VandaNytt
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sen och fick därför aldrig uppleva sin öppna
och glada hustru som
”Vandalax nummer 12”.
Föreningsverksamheten i Sottungsby
och i Helsinge-Tusby
ungdomsförbund hade
i årtionden en stöttepelare inom teater, revy
och dans i Ruttan, likaså brandkårsdamerna,
församlingen och Sfp.
Inbyggd hos Ruth
Asplund är förmågan
att alltid lyfta fram
det som är väsentligt
och dra omgivningens
uppmärksamhet till just
rätt sak. Därför var hon
också som klippt och
skuren som redaktionsmedlem och skribent i
Ruth ”Ruttan” Asplund tog emot Vandalax priset
Sottungbybornas egen
på Svenska dagen.
tidskrift Bya-Nytt som
kom till år 1976 och som
fortfarande utkommer.
Här fick hon utlopp för sin inneboen– Vem är den vithåriga gamla tanten
som kommer in?
de lust att skriva och för sitt intresse för
– Det är ju Ruttan, som med sin ålder
hembygdens historia
och sin livshistoria är en levande symbol
Genom åren har historierna varit
inte bara för Vanda utan också för det
många. Ibland har de fört med sig akgamla Helsinge.
tivt motstånd mot den Makt som hotade
– Men då är hon ju en knätofstant.
Byn som i mitten av 70-talet då Makten
– Knätofstant kan du vara själv. Det
ansåg det lämpligt att dra en stor högär inte många som har gjort lika mycket
spänningsledning genom Sottungsbyför sin hemby och för Vanda stad som
dalen. Byborna visste ingenting, ingen
Ruth Asplund i sin krafts dagar.
Makt hade informerat, av besvärstiden
Visst har hon dansat folkdans i sina
återstod endast några dagar då Byadar, som så många andra, men ockNytt av en händelse fick veta om saken.
Nu behövdes snabba kämpar och budså svängt om till andra takter. Hon var
mycket dansant. Kanske hon i sin ungbärare. De måste simma motströms som
laxen. Det gjorde bland andra Ruth Aspdom rent av dansade sig till sin Lasse.
Men han gick tyvärr bort för något år
lund.

Byn lyckades prestera 34 besvär
inom utsatt tid. Elledningen flyttades.
Tidigare hade Sottungsby hotats av
Den Stora Soptippen, den som senare
blev Kärringmossen i Esbo. Också i det
här fallet reste sig sottungsbyborna Mot
Makten och räddade sin by, stora delar
av det övriga Vanda och delar av södra
Sibbo. En central gestalt i motståndsrörelsen var Ruth Asplund som alltid har
kunnat tala så att åhörarna lyssnar, förstår och aktiveras.
Livet har lärt Ruttan att vända på
stenar. En av dem är speciell. I denna ligger informationen om Vandalaxen innesluten.
Text: Ulla-Stina Westman
Foto: Ulla-Stina Westman

Foto: Malin Hauk

RUTTAN ÄR NY VANDALAX

Ruth och Lasse Asplund på augustimarknaden
2004. Ruth föreställer Fredrika Runeberg.

SVENSKA DAGEN
ÖVER SPRÅKGRÄNSEN

I

Sotungin lukio i Vanda firades Svenska dagen med en helt enastående
fest. Uppträdande vid festen var
barn och ungdomar från Sotungin
lukio, Simonkallion koulu, Peltolan koulu
och Västersundoms skola. De sjöng t.ex.
Vem kan segla förutan vind, Mamma
Mia, Spegling och andra svenska sånger.
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För festtalet stod biträdande stadsdirektören Elina Lehto-Häggroth, som
betonade vad allt i tiden Finland ärvt
från Sverige och betydelsen av kunskaper i svenska i dag. Som konferenciéer
verkade två gymnasister. Allt gick på
svenska i en finsk miljö!
Det kändes ända in i hjärteroten fint
när över 200 barn och ungdomar på
scenen och en hel festsal full av gymna-

sister stående stämde in i Modersmålets
sång.
Är inte detta ett extremt gott exempel på kontakt över språkgränsen, så
säg! Patrik Karlsson skall ha en eloge
för sitt engagemang i den här lovvärda
aktionen, som redan sparkats igång för
andra gången. Tag efter idén, den är fin!
Text: Gunnar O Weckström

AKTUELLT

NYA LÄROPLANER OCH
TIMFÖRDELNINGAR I BRUK ÅR 2016

B

ildningsväsendet i Vanda jobbar
intensivt läsåret 2015–2016 med
de nya lokala läroplanerna som
tas i bruk i augusti 2016. De nationella läroplansgrunderna, som styr
utformandet av de lokala läroplanerna,
gavs ut i december 2014 och förändringarna är på många sätt stora i jämförelse med tidigare läroplaner.
I den nya läroplanen för grundläggande utbildning läggs vikt vid
framtidens mångsidiga kompetenser,
helhetsbaserad undervisning och fenomenbaserad undervisning samt vid digital kompetens och digitala metoder i
undervisning, som ett redskap och stöd
för pedagogiken. Den nya läroplanen
innehåller en inlärningssyn där eleven
och elevens personliga inlärningsprocess sätts i fokus. Läraren har en mera
handledande roll och samarbetar över
ämnesgränserna med andra lärare för
att skapa en mångsidig undervisning
och lärmiljö, som utgår från studerandet av helheter och olika fenomen.
Läroplansgrunderna för förskoleundervisningen följer ganska långt samma tankemönster som grunderna för
den grundläggande utbildningen. Läroplanerna för gymnasieutbildningen

skall också förnyas och tas i bruk den
1.8.2016, men läroplansgrunderna publicerades av Utbildningsstyrelsen först
28 oktober.
I den nya timfördelningen i Vanda
har man beslutat sig för att tidigarelägga undervisningen i finska till årskurs 2
och sedan har man utöver den nationella minimitimfördelningen också valt att
satsa extra timmar på matematik och
modersmål i de lägre årskurserna. Undersökningar i språkinlärning har visat
att tidigare studier i språk ger bra resultat. Modersmålsundervisningen, dvs.
studierna i svenska, är därtill av stor
vikt för att ge våra elever ett starkt skolspråk, som i sin tur underlättar inlärningen av alla övriga ämnen. Satsningarna
på både svenska och finska är speciellt
viktigt för svenskspråkiga elever i Vanda
som verkar i en så starkt finskspråkig
miljö.
I övrigt har de svenskspråkiga skolorna i Vanda förberett sig redan nu för
den kommande nya läroplanen med att
bl.a. förse skolorna med förnyad teknik
och trådlöst nätverk, eleverna med lärplattor samt prövat på olika nya pedagogiska lösningar och mångsidig verksamhet som stöds av digitala lösningar.

Lärarna fortbildas fortgående i användningen av lärplattor och informationsoch kommunikationsteknik i undervisningen. I årskurserna 7–9 vid Helsinge
skola har varje elev en egen personlig
lärplatta, som också får användas hemma för skolarbetet. Traditionella böcker och pappershäften har frångåtts i
många ämnen. Undervisningen sker
därtill fr.o.m. hösten 2015 i 75 minuters
lektioner, som möjliggör mångsidigare
arbetssätt under samma lektion.
Berndt-Johan Lindström,
direktör för det svenskspråkiga
resultatområdet

VISSTE DU ATT
Studentexamensproven blir
etappvis elektroniska 2016–2019.
Helsinge gymnasium är med i
nätkurssamarbetet gNet, inom
vilket studerande har tillgång till
ca 40 nätkurser per år, främst
fördjupade och tillämpade kurser,
men även några obligatoriska.

SPRÅKBAD OCH TRÄFFAR
PÅ SVENSKA

U

nder Svenska veckan ordnades
i Svenska kommitténs regi nio
olika besök till svenska rum för
elever i svenska språkbadsklasser i Vanda. Som koordinator fungerade
Mae Cedercreutz-Pesonen.
EN DAG I MÅRTENSDALS SKOLA
Vi är elever från Kilterin koulu, ett högstadium i Myrbacka, Vanda. I vår skola
finns en svenskspråkig språkbadsklass i
varje årskurs. Vi är i åttan och klassen
har 15 elever.
Vi besökte Mårtensdals skola tisdagen den 3 november, med vår svenskalärare Sofia Luoto. Vi var med elever som gick i tvåan, deras lärare heter
Pia Wulff-Raunio. Först när vi kom dit
hade vi lite tid att lära känna varandra.
Sen presenterade vi varandra framför

klassen. Vad heter man och vad tycker
man, eller vad tycker man inte om. Efter rasten spelade vi ett brädspel i små
grupper. Vi åt också där med eleverna,
laxkroketter, potatismos och sallad. I
slutet av besöket gick vi ut och lekte olika lekar, som vi hade planerat i förväg.
T.ex. fotboll, korgboll, Kinaspegel, tjärobytta och banan-tafatt.
Vi tycker att besöket var mycket bra.
Eleverna var roliga och de deltog bra
i våra lekar. Vi tror att eleverna också
tyckte mycket om besöket. Det var bra
också därför att vi kunde prata svenska
med eleverna och det var inte farligt om
man inte kunde prata svenska så bra.
Det skulle vara trevligt att besöka skolan en gång till.
Ciia Korkeamäki och Laura Pelander
8A, Kilterin koulu

TVÅ ELEVER FRÅN MÅRTENSDAL
KOM TILL VÅR KLASS
Besöket var väldigt lyckat, tycker jag
och mina elever. Stort tack för det! Eleverna tycker att det var härligt att träffa Emma och Jonas från åk 6 och höra
om deras vardag, skola, hobbier osv.
Jag håller helt med att det är ett koncept värt att satsa på. Eleverna frågade
redan om vi kan besöka Mårtensdals
skola någon gång. Tusen tack för att ni
arrangerade det här besöket! Mina elever är väldigt blyga med svenskan men
det är härligt att se att de vågar när de
”måste”.
Saara Värtö, klasslärare för
språkbadssexa i Uomarinteen koulu

VANDA NYTT

5

AKTUELLT

JULHÄLSNING
FRÅN MUSIKINSTITUTET

L

Foto: Karl Vilhjalmsson Grafiker: Christian Aarnio

ärare och elever vid svenska enheten
har tillsammans arbetat på en egen
julskiva. Den nya julskivan ”Jullandskap” ges ut på Julkonserten 9.12 i
Myrbacka kyrka.
”Det sjunger i luften. Jag tycker jag hör
de vackraste orden i änglarnas kör….”
I väntan på julen lockar doften av kanel,
ingefära och kardemumma oss till julens
landskap. Det är något magiskt med att
också julens melodier för oss samman även
om vi firar jul på olika sätt. Jullandskapet
har många olika färger och stämningar och
julmusikens mångfald är något som hör till
den traditionella julkonserten med Luciakröning i Vanda. Vi sjunger gamla kära sånger
från en annan tid men leker med improvisation och nya arrangemang. Mörkret skingras då Lucia hämtar ljus och värme och vi
vill sjunga in julen med många stämmor
och olika uttryck. Julens musiklandskap
bjuder in oss alla, både liten och stor. Melodierna kanske för oss till tidigare jular eller
ger oss förväntan och en varm och spännande känsla inför den kommande helgen.
”Och mörkret om natten förvandlas till ljus.
Nu stiger vår juldröm in i vårt hus.”
Välkomna till Jullandskap! God Jul!

Musikinstitutet ger ut skivan Jullandskap den 9.12.

Text: Johanna Fernholm

V

Foto: Karl Vilhjálmsson

anda Lucia 2015 kröns av Börje Henriksson på
Vanda musikinstitut – svenska enhetens Julkonsert
i Myrbacka kyrka 9.12 kl. 18.30. Årets Vanda Lucia
heter Wilma Rehnström och hon är 17 år gammal.
Wilma är sångelev i musikinstitutet och har också spelat
violin och sysslat med musik sedan liten.

VANDA LUCIA 2015
Julkonsert med Luciakröning 9.12 kl. 18.30 i Myrbacka
Wilma Rehnström kröns av Börje Henriksson. Körer och solister från Vanda musikinstitut – svenska enheten bjuder på
julmusik och Luciaspel. Skivutgivning av den nya julskivan
”Jullandskap”.
Lucia uppträder på Luciadagen 13.12
kl. 13.00 Köpcentret Jumbo, Vandaportsgatan 3
kl. 15.30 Myrbackahuset, Påltorget 3
Arr. Vanda musikinstitut – svenska enheten,
Vanda stads kulturtjänster
www.vanda.fi
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Wilma Rehnström.

INFOSIDAN

MOT NYA HÖJDER

S

aga Andersson från Klippsta
har varit en aktiv friidrottare
sedan sjuårsåldern. Redan innan dess tyckte hon om att röra
på sig, springa och klättra i träd. Inom
friidrotten har hon provat på de flesta
grenar, innan hon koncentrerade sig på
stavhopp.
Stavhopp kom att passa henne för
att hon har en bra balans av snabbhet i benen och styrka i överkroppen.
Framgångarna har inte låtit vänta på
sig: 2012 satte hon nytt finländskt rekord, flickor 12 år, med höjden 322 cm,
och 2014 fortsatte hon med nytt rekord
för flickor 14 år, 380 cm. Som högst
i år har hon hoppat 395 cm. I somras
representerade Saga Finlands färger
i ungdomarnas europeiska olympiska
spel i Tbilisi, där hon slutade på fjärde
plats. Hon tävlade i 16-årsklassen, där
de flesta motståndarna var ett år äldre. En värmebölja gjorde dessutom förhållandena svåra, med över 40 grader
i skuggan. Tbilisi var Sagas första internationella tävling och har gett henne
värdefull erfarenhet inför framtida större tävlingar utomlands.

VISSTE DU ATT
HYGIENPAKET FÖR
ASYLSÖKANDE
Vanda stad samlar in hygienpaket för asylsökande som
inkvarterats i de Vandabaserade
mottagningscentren. Största
delen av de asylsökande är
män. Vi önskar att du samlar
ihop ett helt paket eller lämnar
in någonting som passar i
paketen.
Ett paket för en man innehåller:
• kalsonger för män, storlek M–L
(2 par)
• strumpor för män, storlek
39–43 (2 par)
• kam
• deodorant
• tandkräm och tandborste
• duschtvål eller en bit tvål
• engångs rakhyvel och
rakskum
• (öronproppar)
Alla produkter bör vara nya,
oanvända och oöppnade.
Hygienprodukter kan lämnas
in via Vandainfo i Dickursby
och Korso, Kafnetti, Tuulikontti,
Myyrinki eller Points bibliotek.

Sagas pappa, Björn Andersson,
fungerar som hennes tränare. Han är
också SFI-förbundets stavhoppstränare. Björn har själv varit en framgångsrik stavhoppare och har bland annat
ett FM-brons från Kalevalaspelen 1995,
med höjden 543 cm.
För att nå toppen krävs det en hel
del träning och Saga tränar vanligtvis
en eller ett par gånger varje dag, med
en vilodag varje vecka. Träningen varierar lite under året och omfattar förutom stavhopp, mycket löpning och styrketräning. Stavhoppen tränas också
lite varierande, med både normal och
kortare ansats för att finslipa tekniken.
Den mångsidiga träningen gör att hon
också är en snabb sprinter och häcklöperska. Bland annat var hon med
i Helsinge skolas guldlag på flickor
4x100 meter i 2014 års stafettkarneval.
Hon tävlar fortfarande också ibland i
sprint- och häcklöpning för sin förening
Esbo IF.
Saga går sista året i Helsinge skola
och eftersom det finns goda träningsmöjligheter i huvudstadsregionen, fortsätter hon troligtvis nästa år i Helsinge

Sagas mål för år 2016 är att hoppa över 410 cm.

gymnasium. Målet för nästa års stavsäsong är 410 cm och att klara sig bra i
Europamästerskapen för 17-åringar.
Text: Matias Sandström
Foto: Björn Andersson

INTEGRATIONSVERKSAMHET PÅ SVENSKA
I HUVUDSTADSREGIONEN

Luckan i Helsingfors har sedan 2008 arbetat för att stöda invandrares
integration i regionen. I Luckan erbjuds information och handledning för
invandrare kring integrationsfrågor. Det kan gälla utbildning, arbetssökning eller språkkurser och allmänt om integration på svenska i huvudstadsregionen. Mentorprogrammet FIKA matchar frivilliga mentorer med
invandrare för att stöda den vardagliga integrationen. Mentorparen
träffas 4–8 timmar under en period på sex månader. Nästa mentorutbildning ordnas i januari 2016. För mera information se integration.luckan.fi.

AtlAs hAndboll
Vill du prova en ny hobby?
Kom och prova på handboll.
På Easy-handis dagarna får du prova gratis.
Välkommen med 31.1.2016, kl. 10.15-11.30
till Myrbacka Idrottshus
Vä
Följande dagar 28.2, 27.3 och 24.4

l Ko M M E

n!

Mera info på

www.atlashandball.com
VANDA NYTT
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Foto: Mikko Pöyhönen

EVENEMANGSKALENDERN

FÄRGAD AV NATTEN
Värinautits konstutställning för
alla sinnen
16.1–9.3.2016, Barnens kulturhus
Totem, Myrbackavägen 6
Färgad av natten är en
genreöverskridande konstutställning för alla sinnen om natten,
rädslor, monster och försvunna
färger. Smygtitta, öppna, sträck
på dig och se! Göm dig, berör,
lyssna och färglägg!
Utställningen gläntar på dörren
till det som händer om natten.
Samtidigt letar man efter de

färger som slocknat i mörkret
bland spöken, skuggor och nattens ljud. Den viktigaste rollen
i utställningen som kombinerar
ord-, bild- och hantverkskonst
har barnens upplevelser av den
nattliga världen.
Utställningen har förverkligats
av klasslärarna Mona Paalanen
och Anni Pöyhönen.
Utställningen är öppen för
allmänheten ons. kl. 13-15.
Kontakta: kulturproducent
Tuula Kinos, 040 867 9676

Föreningen i östra Helsinge
SIMSKOLOR I HÅKANSBÖLE SIMHALL
Lördagar 16.1, 23.1, 30.1, 6.2, 13.2, 5.3, 12.3 och 19.3.
11.45–12.30 Magister-kandidatgruppen / Stora bassängen
12.30–13.15 Talanggruppen / Stora bassängen
13.15–14.00 Intressegruppen II / Stora bassängen
14.30–15.15 Intressegruppen I / Stora bassängen
15.15–16.00 Nybörjargruppen II / Lilla bassängen
16.00–16.45 Nybörjargruppen I / Lilla bassängen
16.45–17.30 Vattenvanegruppen / Lilla bassängen
Simskolan kostar 30 € (obligatoriskt att vara medlem/familjemedlem 15€ /år). Alla betalar själv sin simhallsavgift.

BABYPOESI FÖR 0–2-ÅRIGA
BEBISAR
(äldre syskonen är också
välkomna med!)
Torsdag 21.1–25.2 kl. 9.30,
Barnens kulturhus Totem,
Myrbackavägen 6
En ny svenskspråkig babypoesigrupp startar på Totem i
januari. Vi träffas sex torsdagar
kl. 9.30–10 (21.1, 28.1, 4.2, 11.2,
18.2, 25.2).
Kom med din baby och lyssna
på dikter, rim och rörelse och
njut av en gemensam upplevelse! Babypoesin pågår ca
en halv timme med ett lugnt
tempo. I babypoesin får barnet

upptäcka en språkstimulerande och lekfull omgivning
tillsammans med sin
förälder och gruppen.
Babypoesin leds av ordkonstledare Lotta Sanhaie.
Fritt inträde.
Anmälningar och frågor
tas emot på e-postadressen
tuula.kinos@vantaa.fi
eller på tfn 040 867 9676
Arrangörer: Sydkustens
landskapsförbund i samarbete med Vanda kultur

LÅT DIG INSPIRERAS AV
KULTUREN!
Vårens kulturbroschyr
Kulturkarusellen utkommer
i medlet av januari.
Kulttuurikaruselli och
Kulturkarusellen ges ut i
samma broschyr, informationen kan läsas endera
på finska eller svenska då
man vänder på broschyren.
Broschyren finns att hämta
på bibliotek, Vanda-info
och på barnens kulturhus
Totem och Pessi.

Jul i Vanda

INNEBANDY/FRIIDROTT I HÅKANSBÖLE BOMBSKYDD
(6–10-åringar). Söndagar 17.1–24.4 kl. 15–16. Gratis.
(OBS ! ej följande söndagar: 21.2, 28.2 och 27.3)
KURS I HYDROBIC/VATTENLÖPNING I HÅKANSBÖLE SIMHALL
(vuxna). Onsdagar 13.1– 27.4 kl. 17.15–18.
15 första ryms med. Pris 60 €. Deltagarna betalar själva
simhallsavgiften.

FAMILJECAFÉ I FOLKHÄLSANS VANDAHUS
Vallmovägen 28. Tisdagar kl. 10–12.
UNGDOMSKVÄLL på Helsinggård
Konungsvägen 2. Fredagar kl. 13–22.
Här kan du spela spel, singstar, guitar hero, pyssla, baka eller
umgås och ha det roligt med kompisar.

Anmälan till de olika grupperna och ytterligare information
fås av ordförande Patrik Karlsson, patrik.karlsson@vantaa.fi
tfn 040 728 6447.

Områdesmedel har beviltas för ett större antal
julevenemang, se www.vanda.fi
God jul och gott nytt år 2016!
önskar Svenska Kommittén

Foto: Sakari Manninen

POJKGRUPP ÅK 7 UPPÅT PÅ HELSINGGÅRD
Konungsvägen 2. Onsdagar kl. 18–21. Pojkgruppen ordnas
i samarbete med Dickursby Ungdomsförening.

